Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského
669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392

Výroční zpráva
2019

Finanční zpráva :
Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech
oceňování :
Účetní jednotka Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského účtuje
v soustavě podvojného účetnictví podle:





zákona 563/1991 o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
vyhlášky 504/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro
účetní jednotky u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání,
českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky 504/2002
Sb., ve znění pozdějších předpisů pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem
činnosti není podnikání.

Účetnictví nadace v roce 2019 ( od 1.1. do 31.12.2019) bylo vedeno prostřednictvím
výpočetní techniky a software firmy WINDUO.
Způsob ocenění :
Zásoby zboží jsou oceněny ve skutečných pořizovacích nákladech.
Nadační jmění ve výši 560 000,- Kč je tvořeno nemovitým objektem poutní kaple Panny
Marie Bolestné ve Znojmě - Popicích, parc. č. 1556, LV č. 239 katastru nemovitostí u KÚ
ve Znojmě, v hodnotě 510 000,- Kč. Na zvláštním účtu u Fio banky má nadace uloženo
50 000,- Kč.
Součástí rozvahové položky jmění je i zpevněná plocha kolem kaple a studna, které byly
oceněny na 46 030,- Kč. Tento majetek je zaúčtován na účtu rezervního fondu.
Evidované daňové nedoplatky, závazky ani pohledávky po lhůtě splatnosti účetní jednotka
nemá.
Hospodaření Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského v r.
2019:
Příjmy za rok 2019 činily celkem

164 900,00 Kč

Náklady na správu nadace činily 50,00 Kč ( poštovné)
( limit dle statutu činí 7 % příjmů)
Přijaté příspěvky a dary od právnických osob za rok 2019 činily celkem 160 000,00 Kč.
Dotace a příspěvky ze státního rozpočtu ani z Fondů EU nadace v r. 2019 neobdržela.
Přijaté příspěvky a dary od fyzických osob za rok 2019 činily celkem 4 800,00 Kč.

Zaúčtované náklady roku 2019 činily

279 633,00 Kč

Zaúčtované výnosy roku 2019 činily

164 900,00 Kč

Výsledkem hospodaření nadace v roce 2019 byla ztráta - 114 733,00 Kč.
Výsledek hospodaření r. 2018, zisk ve výši 106 412,00 Kč, byl rozhodnutím správní
rady nadace převeden na účet 932 – Nerozdělený zisk minulých let.

Zpráva o činnosti nadace v roce 2019 :



V průběhu celého roku pokračovaly stavební opravy kaple Panny Marie
Bolestné na ulici Napajedla ve Znojmě. V I. čtvrtletí byla dokončena
obnova vstupního kamenného portálu kaple. Portál byl výrazně
poznamenaný zvětráváním kamenných prvků v důsledku povětrnostních
vlivů a biokorozí. Po odebrání vzorků a provedení laboratorních rozborů
bylo zjištěno, že spodní části stojek jsou silně zvětralé a nevratně
poškozené. Po dohodě s odborným garantem Státního památkového
ústavu bylo rozhodnuto o výměně za nový kámen, který se svou
strukturou, barevností a povrchovou úpravou blíží vápenci v horní části
stojek a překladu portálu. Ponechané části portálu byly zpevněny, došlo
k odstranění nevhodných vysprávek, odsolení a očištění od
mechanických nečistot a kamenných krust a doplnění chybějících částí
profilace. Na závěr bylo provedeno barevné sjednocení portálu a
hydrofobní nátěr.
V rámci další, II. etapy stavebních oprav kaple byla zrestaurována,
opískována a natřena kovová mříž ve vstupu a obnovena mramorová
deska ve štítu. Práce na obnově portálu byly, po provedení výběrového
řízení, zadány panu Jiřímu Helmovi, bytem Brněnská 362, Velké
Němčice. Odebrání vzorků a laboratorní rozbory zajistil restaurátor Petr
Verich.
Následně byla zahájena obnova vnitřních omítek. Na základě Závazného
stanoviska, vydaného odborem školství, kultury a ochrany památek MÚ
Znojmo, bylo provedeno sejmutí degradovaných a sekundárních omítek
v nejnutnějším rozsahu, očištění a hloubkové zpevnění a konzervace
ponechaných ploch a injektáž dutin. Současně byl proveden rozšířený
průzkum na původní výmalbu na ponechaných plochách. Po sejmutí
nesoudržných omítek byla objevena poměrně dobře zachovaná cenná
iluzivní výmalba, dosud ukrytá pod pozdější přemalbou.

Restaurátorské práce byly zadány panu Marku Urbanovskému, bytem
Řehořova 16A, Brno.
V rámci doprovodného edukačního programu k trvalé výstavě „Duchovní
putování po Znojemsku“, trvale umístěné v kapli sv. Václava na
Mikulášském náměstí ve Znojmě, byly uskutečněny tři akce pro
veřejnost:
•

27.3.2019 – Přednáška Tomáše Valeše „Barokní, vídeňské,
malířství
na
Znojemsku“
,
zaměřená
především
na
F.A.Maulbertche a J. Winterhaltera ml.,

•

6.10.2019 Putování po stopách jezuitů ve Znojmě,
komentovaná prohlídka kostela Sv. Michala a přilehlého
jezuitského areálu s průvodci Danou Toufarovou, Jiřím Kacetlem a
Ondřejem Lazárkem,

•

10.11.2019 – Svatomartinská prohlídka tzv. Svatováclavské kaple
s komentářem historika Jiřího Kacetla.

Aktivity nadace byly v průběhu roku koordinovány na pěti schůzkách členů správní rady
nadace se zřizovatelem P. Jindřichem Bartošem. Pokračovala rovněž oboustranně přínosná
spolupráce s MÚ Znojmo a odborné operativní konzultace s pracovníky Národního
památkového ústavu v Brně.
Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského děkuje dárcům a
sponzorům za jejich příspěvky a dary. Děkujeme také všem, kteří nám pomáhají
realizovat naše záměry. Za aktualizaci a správu webových stránek děkujeme Mgr.
Tomáši Jurmanovi.
Ve Znojmě, dne 30.6.2020
Ing. Alois Vybíral
předseda správní rady

